
 

             
 
 

Geachte Aspergeteler, 
 
Zoals u weet zijn wij gespecialiseerd in machines voor de aspergeteelt. 
Omdat wij weten hoe belangrijk het is om met goed functionerende machines 
in deze teelt te werken hebben wij de komende wintermaanden een speciaal 
aanbod voor de onderdelen van deze machines.  
 
Alle onderdelen voor de machines van Böckenhoff (m.u.v. de foliebuizen), Spargo  
Compact en Coenders eigen fabrikaat kunt u met onderstaande staffelkorting 
inkopen/bestellen tot 01-03-2023; tevens zijn deze kortingen ook van toepassing 
op de schijven van de opbouwploeg (Ø560, Ø710 en Panterschijf van Ø820mm) en 
de klepels, freesmessen en aanaarderdelen voor Acker. 
- 10% korting op alle bestellingen tot € 750.00 
- 14% korting op bestellingen met een waarde van € 750.01 tot € 1500.00  
- 19% korting op bestellingen tussen de € 1500.01 tot € 2500.00 
- 25% korting op alle bestellingen met een waarde van meer dan € 2500.01  
Alle andere lopende afspraken vervallen indien u gebruik maakt van deze actie. 
 
Indien u ook andere machines voor de aspergeteelt wilt klaarmaken voor het 
nieuwe seizoen kunt u ons het beste een aanvraag per mail sturen zodat wij u 
daarvoor een passende aanbieding kunnen maken; denk hierbij o.a. aan de 
HB4120 maar ook de verhoogde Kubota M110/M105GX. 
 
Wij hopen met deze actie het witte goud ook goud voor u te 
kunnen laten zijn. Maak daarom gebruik van deze actie zodat 
u met een goed werkend machinepark het nieuwe  
aspergeseizoen succesvol kunt starten en afmaken.  
 
Graag zien wij u aan onze balie voor uw onderdelen van  
een van de eerder genoemde machines, ook uw aanvraag 
per mail of telefonisch zullen wij zo spoedig mogelijk voor u omzetten in een 
mooie offerte. 
 
Neem voor verdere informatie of een offerte contact op met een van onze 
magazijnmedewerkers of de productspecialisten van de 
machinebouwafdeling 
 
Magazijn      Machinebouw 
Henk Arts       Hein Hoeijmakers 
Luuk Janssen     Bart Koks 
Gert Benders       
077-3081284 
g.benders@coenderslottum.nl  
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